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 چکیده

شووند کوه توا یر بسو ایی در     صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ از جمله صادرات غیر نفتی محسووب موی  
صوورت صونو و   دلیل گستردگی زیوادی کوه بوه   توانند داشته باشند. این صنایع بهتوسعه اقتصادی کشور می

 ای در اقتصاد کشور دارند.دپذیری و ارزش اف وده، تا یر ویژهچنین از نظر عدم فساصنعت دارند و هم
به بررسی تا یر نور  ارز واقعوی بور صوادرات صونایع       4911تا4911های سالیانه در این مقاله با استفاده از داده

ایووم. بوورای ایوون کووار ابتوودا بووا اسووتفاده از ال وووی  ووود تو ووی  چنووین صوونایع کاغووذ، پردا تووهچوووب و هووم
شود، ( و بر اساس روش یوهانسن، توابع عر ه و تقا ا برای صادرات این صنایع برآورد میRVA)1برداری

چنوین ا ور   پردازیم. همها میمدت آنمدت و بلندبه تلفیق رابطه کوتاه 1سپس با استفاده از مدل تصحی   طا
های تخمینی( نشان داده لها و می ان ا رپذیری یک متغیر درون ا بر سایر متغیرهای مدل )با توجه به مدشوک
 شود. می
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دهد که نر  ارز واقعی بر عر وه و تقا وای صوادرات ایون دو صونعت توا یر م  وت و        نتایج تحقیق نشان می
چنین نر  تعرفه وارداتی نی  تا یر منفی بر عر وه صوادرات ایون صونایع دارد. متغیرهوای      داری دارد. هممعنی

هوا از  اند. جهت تخموین مودل  در توابع تقا ا و عر ه این صنایع داشتهدرآمد و ارزش اف وده نی  تا یر م  تی 
 استفاده شده است.Eviews4اف ار نرم
 

نر  ارز واقعی، ال وی  ود تو ی  برداری، توابع عر ه و تقا ای صادرات، صونایع  های کلیدی: واژه
 چوب، صنایع کاغذ

 

 JEL :C32, F14, F31, F41, O24 طبقه بندی

 

 مقدمه -5

 صوص نفت، در گذشته فقط بوه گسوترش صوادرات    کشور ما به دلیل وجود منابع ط یعی بهدر 
های اقتصادی بوه تولیود و صودور آن ارت واش داشوته      این ماده ط یعی توجه شده و تقری اً تمام فعالیت

که تکیوه بور صوادرات نفتوی، کشوور را در مقابول تهدیودهای        است. ولی به مرور زمان با علم به این

گذاران اقتصادی به فکور گسوترش صوادرات غیور     سازد، سیاستو اقتصادی آسیب پذیر می سیاسی
نفتی مخصوصا صادرات صنعتی افتادند. بوا توجوه بوه اهمیوت کواهس وابسوت ی اقتصواد کشوور بوه          

 صووص صوادرات   درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفوت  وام و نقوس صوادرات غیور نفتوی بوه       
هوای توسوعه اقتصوادی کشوور، بررسوی        جای واه آن در برناموه  صنعتی در کاهس این وابست ی و نی

ای عوامل تعیین کننده صادرات صنعتی و ارائه راهکارهوای ززم بورای توسوعه آن، از اهمیوت ویوژه     
بر وردار است. با اف ایس صادرات صنعتی در کشور، بخس نوین اقتصادی جای  ین بخوس سونتی   

شود که قابل رقابت بوا کازهوای مشوابه    کازهایی تولید میآن شده و با استفاده از تکنولوژی نوین، 

  ارجی است.
صوورت صونو   صنایع چوب و صنایع کاغذ، از جمله صنایعی هستند که از گستردگی زیادی به

تواننود از نظور   چنین میو صنعت بر وردارند و امکانات بالقوه و بالفعل زیادی دارند. این صنایع هم
ای در اقتصاد کشور داشته باشند. سهم مناطق جن لی ایوران  غال تا یر عمدهارزش اف وده و ایجاد اشت
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حدود هفت درصد از کل مساحت   یلوی بیشوتر از متوسوط جهوانی آن اسوت. اهمیوت روز افو ون        
های ا یر، باعث شوده کوه بر ووردی نووین بوا ایون مواده        عنوان ماده سا ت و ساز در سالچوب به

 ارزشمند صورت گیرد.
های زیادی که زمینه صادرات این دو صونعت وجوود دارد، سوهم کموی از     ود پتانسیلرغم وجبه

کل صادرات صنعتی دارند. با توجه به رشد قابل توجه سهم صادرات صنعتی از کول صوادرات غیور    

رشد    نفتی در طول دوره مورد بررسی، صادرات این دو صنعت متناسب بوا کول صوادرات صونعتی    

زایی این دو صنعت نیز بخش کمی از اشتغال بخش صدنای  یید    لچنین اشتغان اشته است. هم

 شود.  فلزی را شامل می

( شامل ISIC1های اقتصادی )المللی فعالیتبندی استاندارد بینهای صنعتی براساس ط قهفعالیت

نه بخس در کدهای دورقمی هستند که ع ارتند از صنایع موواد غوذایی و آشوامیدنی، صونایع تولیود      
صنایع چوب و محصوزت چوبی، صنایع کاغذ، مقووا، چواو و نشور، صونایع شویمیایی،       مسنوجات،

آزت، تجهیو ات، ابو ار و   صنایع محصووزت کوانی، صونایع تولیود فلو ات اساسوی، صونایع ماشوین        
(. یکی از عوامل مو ر در رشد صوادرات  4991محصوزت فل ی و صنایع متفرقه )مرک  آمار ایران، 

ای دارند کوه  است. صنعت و صادرات صنعتی در مسیر توسعه، جای اه ویژه صنعتی، نر  ارز واقعی
هوا اسوت.   برای رسیدن به این جای اه نر  ارز واقعی دارای نقس بسیار مهمی بر عملکرد این بخوس 

بدین منظور بررسی تا یر نر  ارز واقعی، به عنوان یکوی از عوامول تعیوین کننوده صوادرات صونایع،       

آید. بدین لحاظ در این مقالوه توابع   د و توسعه اقتصادی کشور به حساب میگامی مهم در مسیر رش
 را آزمون  واهیم کرد:  کنیم و سپس این فر یهعر ه وتقا ا برای این دو صنعت را برآورد می

 .دار استنر  ارز واقعی بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ، دارای ا ر م  ت و معنی

 

 مبانی نظری -5

طور کلوی،  ی ارت اش میان نر  ارز و صادرات، چندین دیدگاه و نظریه وجود دارد. بهبرای بررس
تعیین نر  ارز و ارت اش آن با صادرات توسط تج یه و تحلیل دو حساب جواری و سورمایه صوورت    

________________________________________________________________ 

- International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
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هوای پوولی و توراز موجوودی     ها و جذب مربوش به حساب جاری و نظریهگیرد که نظریه کشسمی
 باشد.به حساب سرمایه می اوراق بهادار مربوش

 

 5ها.رویکرد کشش5-5

های تحلیل سیاست کاهس ارزش پول ملوی اسوت   ترین روشها یکی از معروفرویکرد کشس
دهود. ایون روش اولوین بوار توسوط      که واکنس صادرات و واردات کشور را مورد بررسی قرار موی 

ف اصلی کواهس ارزش پوول   ( اقتصاددان ان لیسی مطرح شد. هدMarshall,1923آلفرد مارشال)
شود، تشوویق صوادرات و محودود کوردن     های نس ی انجام میدر این روش که از طریق تغییر قیمت

 (.Dunn & Mutti,2004واردات است)

ط ق این رهیافت نر  برابری تعادلی ارز، نر ی است که ارزش واردات و صادرات یک کشور 
ارزش صوادرات آن بیشوتر باشود )یوا کشوور بوا        را برابر می کند. اگر ارزش واردات یک کشوور از 

یابود  کسری تجاری روبرو شود(، آن اه تحت یک نظام شناور نر  ارز، نر  م ادله ارز، اف ایس می
شود(. در این صورت صادرات کشور م بور بورای کشوورهای  وارجی    )ارزش پول دا لی کم می

ود. در نتیجوه صوادرات کشوور افو ایس     شارزان شده و واردات برای افراد مقیم این کشور گران می
که تجارت به تعادل برسد. از آنجوا کوه سورعت تعودیل     یابد، تا جایییافته و واردات آن کاهس می

بست ی به چ ون ی واکنس یا کشس مقدار واردات و صادرات نس ت بوه تغییورات قیموت یوا نور       
 (.Salvatore, 1991شود )م ادله ارز دارد، لذا این نظریه، رهیافت کششی نامیده می

های مورد نظر ب رگ باشند، کاهس واردات و افو ایس صوادرات قابول مهحظوه     چنانچه کشس

چنانچوه جموع    9لرنر -شود. بر اساس شرش مارشال ها می واهد بود که منجر به به ود تراز پردا ت
گاه باشد، آنهای قیمتی تقا ا برای واردات و تقا ا برای واردات ب رگتر از یک قدر مطلق کشس

بازار ارز با  ات است و سیاست اف ایس نر  اسمی ارز یا کاهس ارزش پوول ملوی، منجور بوه به وود      
 شود.ها میتراز پردا ت
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1- The Elasticities Approach 

2- Marshall-Lerner Condition 



  ه()دانش و توسعاقتصاد پولی مالی   101

 5.روش جذب5-2

هوا بوه چوارچوب    های نظری روش جذب در تحلیل نر  برابوری و موقعیوت توراز پردا وت    پایه
المللی پول بوه نوام   ار یکی از محققین صندوق بینشود و اولین بهای اقتصادی کین  مربوش میتحلیل

( تحلیل کین ین اقتصاد را به صورت مشخص در جهت تحلیل توراز  Alexander,1952الکساندر )
 (.Mahdavian,1990ها به کار گرفت)پردا ت

های انق ا ی پولی و مالی هموراه بوا سیاسوت کواهس     در این روش، تنها در شرایطی که سیاست

یابود، در غیور ایون    هوا به وود موی   د استفاده قرار گیرد، عدم تعادل در توراز پردا وت  ارزش پول مور
هوای  وارجی را محقوق    توانود تعوادل در حسواب   صورت سیاست کاهس ارزش پول به تنهایی نموی 

شوود. بور ایون    سازد. به منظور نشان دادن روش جذب از معادله تقا وای کول کینو ین اسوتفاده موی     
توان از تفا ول تولیود و مصورف دا لوی بوه دسوت       را می TBساب جاری اساس، تراز بازرگانی ح

 آورد. یعنی:  
Y = C + I + G + (X – M)  

X – M = Y – (C + I + G) 

 اگر: 
TB = X – M  
A = C + I + G 

 آن اه داریم:
(4                                                                                        )                      TB = Y – A 

به ترتیب ع ارتند از تراز بازرگانی  ارجی، تولید دا لوی و مصورف   Aو  TB ،Yدر رابطه باز، 

 دا لی)جذب(.
  واهیم داشت: 4-9از رابطه 

(9                                                                        )            X = M TB = 0 Y = A  
 اگر :

(9)M                                                                             X 0  TB  A  Y  

(1                                                                                )M X0  TB  Y< A 
________________________________________________________________ 

- The Absorption Approach 
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نانچه تولید دا لی با مصرف دا لی برابر باشود، توراز   دهند که چ( نشان می1( و )9(، )9روابط )
بازرگانی  ارجی نی  در و عیت تعادل قرار گرفته و صادرات با واردات برابر  واهد بود. چنانچوه  

تولید دا لوی از مصورف دا لوی بیشوتر یوا کمتور باشود، توراز بازرگوانی از و وعیت تعوادل  وار              
بیشتر باشد، تراز بازرگانی با مازاد روبورو شوده و ایون    گردد. اگر تولید دا لی از مصرف دا لی می

به معنای ف ونی صادرات از واردات است. ولی، اگر تولید دا لوی کمتور از مصورف دا لوی شوود،      

گووردد و صووادرات از واردات کمتوور  واهوود شوود کسووری در تووراز بازرگووانی  ووارجی پدیوودار مووی
(Rahimi Brojerdi, 2001.) 

 

 5. رویکرد پولی5-5

ساس رهیافت پولی، کاهس ارزش پول ناشی از رشد بیس از حد پول یوک کشوور در طوول    برا
باشد. وقتی کشوری در مقایسوه  زمان و اف ایس ارزش پول ناشی از رشد ناکافی پول یک کشور می

تور عر وه   رو شود )این فشارهای تورمی از رشد سریعبا سایر کشورها با فشار تورمی ب رگتری روبه
یابد )یوا  آید(، نر  ارز اف ایس میوجود میه با رشد درآمد حقیقی و تقا ای پول به پول در مقایس

شود(. از طرف دی ر چنانچه یک کشور در مقایسوه بوا سوایر    در واقع ارزش پول این کشور کم می
یابود )ارزش پوول ایون    کشورها از فشارهای تورمی کمتری بر ووردار باشود، نور  ارز کواهس موی     

گرایوان، کواهس ارزش دزر و افو ایس ارزش موارک     یابد(. بر اسواس نظور پوول   کشور اف ایس می
، ناشی از رشد مستمر پول و فشارهای تورمی آمریکا و نر  کمتر رشد پوول و  4991آلمان طی دهه 

 فشارهای تورمی در آلمان غربی نس ت به سایر کشورهای جهان بوده است.

فه عر ه پول است. عر ه بیس از حود پوول نیو     از نظر پولیون کسری تراز تجاری ناشی از ا ا
شود. بنابراین از نظور پولیوون تنهوا دلیول     ها میمنجر به اف ایس تقا ا برای کازها،  دمات و دارایی

ها عر ه بیس از حد پول اسوت، و تنهوا راه حول آن نیو  کواهس عر وه پوول        کسری تراز پردا ت
هوا و  ست کاهس ارزش پول وجود داشته، قیموت است. پولیون بر این باورند که در کشوری که سیا

هوا مخوالو مطلوبیوت    یابنود. اگور چوه آن   ها در نهایوت بوا تغییراتوی در نور  ارز افو ایس موی      ه ینه

________________________________________________________________ 

- MonetaryApproach 
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 &Dunnمحدودیت بودجه نیستند، اما نظریه کین ی ن د آنها از مق ولیت چندانی بر وردار نیست )

Mutti,2004.) 

 

 ادار. رویکرد تراز موجودی اوراق به5-4

( در زمانی مطرح شد که نتیجه کواربرد کلیوه   Dornbushc,1974این روش توسط دورن وش )
انود، موایوس کننوده    ها مواجوه بووده  های ق لی در مورد کشورهایی که با مشکل تراز پردا تتحلیل

-بوده است. ط ق رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار، پول تنها یک دارایی در طیو وسویع دارایوی  

تورین شوکل ال ووی    مالی است که ساکنان هر کشوری مایل به ن هداری آن هسوتند. در سواده  های 
صوورت ترکی وی از پوول    هوا  وروت موالی  وود را بوه     تراز موجودی اوراق بهادار، اشخاص و بن واه 

کننود.  دا لی، اوراق قر ه دا لی و اوراق قر ه  وارجی بور حسوب پوول  وارجی ن هوداری موی       
هوای بهوره و درآمود    اق قر ه دا لی و اوراق قر ه  وارجی، توابعی از نور    تمایل به ن هداری اور

حاصل از این اوراق است. عهوه براین ریسک تغییر ارزش این اوراق درطول زمان نیو  در میول بوه    

ای نودارد  ها نقس دارد. از سوی دی ر ن هداری پول دا لی هیچ مخواطره  ریداری و ن هداری آن
ی  از ن هداری پول نقد عاید افوراد نخواهود شود. بنوابراین ه ینوه فرصوت       ولی در مقابل، درآمدی ن

ن هداری پول دا لی برابر است با درآمد از دست رفته  رید اوراق قر ه. هر چه درآمود یوا بهوره    
 یابد.ها کاهس میناشی از اوراق قر ه بیشتر باشد، تقا ای نقدین ی پول از سوی اشخاص یا بن اه

دهود کوه هور افو ایس در     اوراق بهادار یا تراز تجاری و مالی، نشوان موی   و عیت تراز موجودی

گوذاری از اوراق قر وه   عر ه پول دا لی منجر به یک کاهس فوری در نر  بهره شوده و سورمایه  
گوذاری بوه سومت    شود. انتقال سرمایهدا لی، به سمت پول دا لی و اوراق قر ه  ارجی منتقل می

سریع ارزش پول دا لی شده و این امر در طول زموان، موجوب    اوراق قر ه  ارجی، باعث کاهس
شوود. تغییور در ال ووی تجوارت )کواهس واردات و      اف ایس صادرات و کاهس واردات کشور موی 

اف ایس صادرات( نی  منجر به ایجاد مازاد تجاری و اف ایس ارزش پول دا لی شده و به این ترتیوب  
 (.Salvatore, 1991شود )بخشی از کاهس ارزش پول  ن ی می

 

 پیشینه تحقیق -2

( در مقاله  وود بوه تخموین توابوع تقا وا بورای صوادرات        Mohsin khan,1974محسن  ان )
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واردات پان ده کشور در حال توسعه و آزمون ا ر کاهس ارزش پول بور حجوم صوادرات و واردات    
اسوت. نتوایج نشوان     ( پردا ته2SLS) 4ای حداقل مربعاتاین کشورها با استفاده از روش دو مرحله

ج  شیلی و غنا، اعمال سیاست کاهس ارزش پول موجوب به وود توراز    دهد برای همه کشورها بهمی
چنین برای همه کشورها  رایب قیمتی صادرات ن دیوک بوه واحود بووده ولوی      شود. همتجاری می

 باشد.  رایب درآمدی چندان زیاد نمی

( ال ویی را معرفی کرده انود کوه بوه    Goldstein and Khan,1978گلدستاین و محسن  ان)
برآورد توابع عر ه و تقا ای صادرات یک کاز به صورت سیستم معادزت هم مان بورای هشوت   

 4911هوای  کشور بلژیک، آلمان، فرانسه، هلند، ژاپن، ان لستان و ایازت متحوده آمریکوا بوین سوال    
اقعی در توابع عر ه و تقا ا، نتوایج نشوان   ها از نر  ارز وپردازد. با توجه به تعاریو آنمی 4991تا
های قیمتی در تابع تقا ای صوادرات )هموان نور  ارز( بجو  بورای کشوور ژاپون        دهد که کشسمی

باشود. در  دار موی دارای عهمت منفی مورد انتظار بوده و از نظر آماری در سط  پنج درصدی معنی
جو  ژاپون از   کشوور بوه   9بوده و در مورد تابع عر ه نی ، این  ریب دارای عهمت م  ت مورد نظر 

نظر آماری معنادار بوده است و در کول نتوایج حاصول از توابوع عر وه در مقایسوه بوا توابوع تقا وا          
 تر بوده است. عیو

ای بوه بررسوی کواربرد مودل     ( در مقالوه Chien Thang Nguyen, 2003چن تانو  ن وون )  
 9111توا   4911هوای  ادرات ویتنوام بورای سوال   تصحی   طا برای ارزیابی ا ر نر  ارز واقعی بور صو  
مدت و بلندمدت مورد بررسی قورار داده اسوت و   پردا ته است. تابع صادرات را در دو دوره کوتاه

مودت و  نتایجی که به دست آورده نشان ر ا ر م  ت نور  ارز واقعوی بور میو ان صوادرات در کوتواه      
 باشد.مدت میوره کوتاهبلندمدت است، اما  رایب دوره بلندمدت ب رگتر از د

ای به تخمین کشس قیمتوی تقا وا و   ( در مقالهBehar and Edwards,2004بهار و ادواردز )
انود. نتوایج   پردا توه  4991توا  4991عر ه صادرات صنعتی کشور آفریقای جنووبی، در بوازه زموانی    

تقا وای   دهد که کشس تخمینی عر ه صادرات تقری ا یک است اما کشوس قیمتوی  ها نشان میآن

چنین ظرفیوت تولیودی رابطوه م  توی بوا عر وه صوادرات        در نوسان است. هم -1و  -9صادرات بین 

________________________________________________________________ 

- Two Stage Least Squares 
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 دارد. 
چنوین نور  ارز   ( از صوادرات و واردات کشواورزی و هوم   Halil Fidan, 2006هالیول فیودن )  

 9111توا  4991هوای  واقعی، به منظور تج یه و تحلیل تجارت کشواورزی کشوور ترکیوه بورای سوال     
اده کرده است. نتایجی که فیدن به دست آورده، حاکی ازآن است کوه بورای صوادرات رابطوه     استف

م  تی بین نر  ارز واقعی و صادرات کشواورزی وجوود دارد و بورای واردات ایون رابطوه معکووس       

است که ال ته تا یر نر  ارز واقعی بر صادرات و واردات  یلی ب رگ نیست و مدت تا یر آن کوتاه 
 است.  

گیوری  چنوین انودازه  ( به تخمین توابوع صوادرات و واردات و هوم   Vika Ilir, 2008ا ایلیر )ویک
های نس ی با استفاده از مودل تصوحی   طوا    کشس این توابع نس ت به تولید نا الص دا لی و قیمت

دهد که نتایجی که ایلیر به دست آورده نشان میپردا ته است.  9111تا  4991در طول دوره زمانی 

تورین متغیرهوای   رهای تولید نا الص دا لی و درآمد کشورهای طرف تجاری بوه ترتیوب مهوم   متغی
است و در تابع صادرات  9/4ا رگذار در توابع صادرات و واردات هستند. کشس درآمدی واردات 

کنود. از  صوادرات افو ایس پیودا موی     %4اف ایس در درآمد  ارجیوان،   %9در بلندمدت، به ازای هر 
 -های قیمتی صادرات و واردات ب رگتر از یک اسوت کوه ط وق شورش مارشوال      طرفی جمع کشس

تواند به اف ایس صادرات و در نتیجوه به وود توراز تجواری     لرنر، با اف ایس نر  ارز، کشور آل انی می
مودت ا ور نواچی ی بور روی     های بلندمدت و کوتاههای نس ی نی  در دورهدست یابد. تغییرات قیمت

 د.گذارنصادرات می

ای به بررسی تا یر نر  ارز واقعی بور صوادرات   ( در مقالهHasanov Fakhri, 2010حسنوف )
پردا توه اسوت. او   (VECM)4غیر نفتی کشور آذربایجان، با استفاده از مدل تصحی   طای برداری

گذاری در بخس صادرات غیر نفتی مطورح کورده اسوت. نتوایجی     چنین پیشنهاداتی برای سیاستهم
دهد که در بلندمدت یک درصد اف ایس در نور  ارز  این تحقیق به دست آورده نشان میکه او در 

 شود.درصدی در صادرات غیر نفتی واقعی می 19/4واقعی باعث کاهس 

های ارزی بور تجوارت   ( به بررسی تا یر سیاستRahimi Brojerdi,1991رحیمی بروجردی )

________________________________________________________________ 

- Vector Error Correction Model 
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د سنجی پردا توه اسوت. او در ایون بررسوی از     های جدید اقتصا ارجی کشور با استفاده از تکنیک
نر  ارز واقعی به عنوان معیار کاهس ارزش پول بر متغیرهوای کوهن اقتصواد اسوتفاده کورده اسوت.       

دهد حجم پول و واردات به طور معناداری تغییرات در صادرات دست آورده نشان مینتایجی که به
عی، تغییورات در صوادرات غیور نفتوی را تو وی       چنین نر  ارز واقدهند. همغیر نفتی را تو ی  می

هوای ارزی و تغییورات در نور  ارز نقوس حوائ  اهمیتوی را در       دهد، یعنی در این دوره سیاسوت نمی

دسوت آورده  دهند. در معادلوه واردات نیو  هموین نتیجوه را بوه     تغییرات صادرات غیر نفتی نشان نمی
 است.

گوروه   19)داده های تابلویی با استفاده از یک  (Piraste & Sameti, 2002) پیراسته و سامتی
و در چارچوب یوک مودل اقتصادسونجی چنود     ( 4991تا  4999هایاستان کشور و سال 91صنعتی، 
کننوده سوازمان   تا توث یر متغیرهوایی کوه از عوامول تعیوین      اندکرده، تهش با متغیرهای مجازی متغیره

نشان  هاآن برآوردهای حاصل از مدل رگرسیون. ددهنروند، مورد ارزیابی قرار صنعتی به شمار می
ز سوی دی ر، ارت اش بوین نور  ارز   . ادهنده تث یر قابل مهحظه و م  ت تولید بر می ان صادرات است

و صادرات یک رابطه م  ت است که سازگار بوا نتوایج بر وی تحقیقوات دی ور در زمینوه صوادرات        
ه تث یر تغییرات نور  ارز در رشود صوادرات صونعتی در     د کاننشان داده ها اما آن صنایع ایران است.

 .محدوده دوره مطالعه بسیار ناچی  بوده است
ای بوه بررسوی ارت واش میوان     ( در مقالوه Tayebi & Mesri Nezhad, 2003نژاد )طی ی و مصری

-دسوت آورده نتایجی که بهاند. پردا ته 4991تا 4911های تورم و صادرات غیر نفتی ایران بین سال

اند نشان دهنده آن است که دربلندمدت، توورم و حجوم پوول دارای ا ور منفوی و نور  ارز و تولیود        
مودت نیو  نتوایج    باشوند و در کوتواه  نا الص دا لی دارای ا ر م  ت بر عر ه صادرات غیر نفتی می

غیور  دهد که تنها حجم پول بر صادرات غیر نفتی ا ور منفوی دارد و ا ور سوایر متغیرهوا بور مت      نشان می
 باشند.م بور م  ت می

به بررسی ارت اش بین صادرات غیر نفتوی و نور  ارز واقعوی    ( Taherifarrd, 2005فرد )طاهری

جمعوی و  هوای هوم  گیوری از روش چنین با بهوره پردا ته است. او هم 4911تا  4911در دوره زمانی 
ا را مورد بررسوی قورار   یک از متغیره مدت هرتشکیل ال وی تصحی   طا، رفتار بلندمدت و کوتاه

گیوری رفتارهوای موورد نظور را ت یوین کورده اسوت.        ها در شکلداده و نقس عوامل تعیین کننده آن
دهود کوه متغیرهوای نور  ارز واقعوی، تولیود نا والص دا لوی،         نشان موی دست آورده نتایجی که به
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نفتوی در  درات غیور ترین عوامل تعیین کننده صوا شا ص قیمت و رابطه م ادله تجاری به ترتیب مهم
دهد که تا یر متغیرهای تولید و نر  ارز واقعی بور صوادرات غیور    بلندمدت است، این نتایج نشان می

 آن منفی است.نفتی، م  ت و تا یر متغیرهای قیمت و رابطه م ادله تجاری بر
و  عوامل تا یرگذار قیمتوی  4911تا  4911ای برای سالهای ( در مقالهShakeri, 2005شاکری )

او در این مقاله  ود از مودل   غیر قیمتی م نایی را بر صادرات غیر نفتی مورد مطالعه قرار داده است.

ARDL4 رسود کوه ا ور تموام متغیرهوا بجو  نور  توورم بور          استفاده کرده و در پایان به این نتیجه موی
-قابول مهحظوه  های تولید بطور صادرات غیر نفتی م  ت است، ولی نر  تورم به دلیل اف ایس ه ینه

ای دارای ا ر منفی است. از طرفی جهت اف ایس صادرات غیر نفتی ززم است متغیرهای غیر قیمتوی  
 پذیری بیشتر مورد توجه قرار گیرند.وری و رقابتبهره

( به بررسی چ ون ی ارت اش بین صادرات غیر نفتوی  Allah Verdi Zade, 2008زاده )وردیاهلل

پردا ته است. وی بوا اسوتفاده از   4911تا  4911ص دا لی برای دوره زمانی با نر  ارز و تولید نا ال
رسد کوه بوین صوادرات غیور نفتوی و نور  ارز       برای تخمین این معادله به این نتیجه می OLS9روش 

توانود  های مناسب در جهت تعدیل نر  ارز موی مو ر، ا ر م  ت و معناداری وجود دارد، لذا سیاست
دهنوده رابطوه م  وت بوین     ق صادرات غیر نفتی داشته باشد. از طرفی نتایج نشانس ایی در روننقس به

تولید نا الص دا لی و می ان صادرات غیر نفتی است، ولی ا ر نر  ارز بر روی صادرات غیر نفتوی  
 کمتر از تا یر تولید نا الص دا لی است.

( بوا اسوتفاده از   Sadeghi, Sahabi, & Shure Kandi, 2012صادقی، سوحابی و شووره کنودی)   

، به بررسی تا یر نر  ارز بر صادرات کازهای غیر نفتی با اسوتفاده از  4911تا 4991اطهعات سازنه 
هوا بووه ایون نتیجوه رسویدند کوه تولیود نا والص دا لووی        انود. در پایوان، آن  روش پانول دیتوا پردا توه   

نفتوی دارنود. ایون در حوالی     داری بر صوادرات غیور   کشورهای می بان و نر  ارز، تا یر م  ت و معنی
باشوند. دراداموه بوه    ها و متغیر مجازی جن  دارای تا یر منفی و معنوی دار موی  است که نس ت قیمت

اند که نتوایج نشوان   بررسی تا یر تغییر متغیر نر  ارز بر صادرات ایران به هر یک از کشورها پردا ته

کشورهای ترکیه، امارات و پاکستان تا یر  دهد که اف ایس نر  ارز بر صادرات غیر نفتی ایران بهمی
________________________________________________________________ 

1- Auto Regressive Distributed Lag Model 

- Ordinary Least Squares 
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 م  ت و بر صادرات به کشورهای عربستان و کویت تا یر منفی گذاشته است.

 
 روند کلی صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ در دوره مورد بررسی -4

های ابتودایی دوره موورد نظور و ق ول از پیوروزی انقوهب، درآمودهای ارزی حاصول از         در سال

های  ارجی، باعوث شوده بوود کوه بتووان صوادرات ایون دو صونعت را ارتقوا          کمک صدور نفت و
که افو ایس درآمودهای نفتوی در ایون مودت، باعوث شوده بوود کوه توجوه زیوادی بوه             بخشید. با این

-ها، صادرات این دو صنعت به مراتوب بیشوتر از سوال   صادرات این دو صنعت نشود، اما در این سال

های اقتصادی، بوده است. بعد از وقوع انقهب، فشارهای سیاسی، تحریم های ابتدایی بعد از انقهب
چنین آغاز جن  تحمیلی، باعث و هم 4911تا  4911های ل صوص در سافرار سرمایه از کشور به

شده بود که سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیر نفتی با افت شدیدی روبرو شود و به هموین  
و صنایع کاغذ نی  کاهس یابد. کواهس صوادرات ایون دو صونعت توا      ترتیب صادرات صنایع چوب 

 (. Ashrafzade & Asgari, 1385های پایانی جن  نی  ادامه یافت )سال

با پایان یافتن جن  تحمیلی، صادرات این دو صنعت اف ایس پیودا کورد، اموا صوادرات صونایع      
سیر صعودی بوه  وود    4991سال دوباره کاهس پیدا کرد، ولی از  4919و  4911های کاغذ در سال

هوای توسوعه و  ورورت توسوعه     ای بوه برناموه  چنین بعد از جن  تحمیلی، توجه دوبواره گرفت. هم
صادرات غیر نفتی،  صوصاً صادرات صنعتی شد. به همین منوال صادرات صونایع چووب و صونایع    

 4999کرد، ولی در سوال   کاغذ نی  اف ایس پیدا کرد که این اف ایس، با سرعت یکنوا تی ادامه پیدا

صادرات این دو صنعت با اف ایشوی چنود برابوری روبورو شود کوه مجوددًا بوه سویر صوعودی تقری واً            
 یکنوا ت  ود ادامه داد.

 4914صادرات این دو صنعت دوباره اف ایس چند برابری را به  ود دید. از سال  4914در سال 
یافوت کوه بورای صونایع کاغوذ ایون رونود        سیر صعودی صادرات این دو صنعت ادامه  4911تا سال 

تری نس ت به صنایع چوب همورا ه بووده اسوت. در سوه سوال پایوانی دوره،       اف ایشی، با شیب ف اینده
تووان گفوت کوه صوادرات صونایع      ای داشته اسوت. موی  صادرات صنایع چوب کاهس قابل مهحظه

کاهشوی را مشواهده نکورده     کاغذ در این سه سال به صورت تقری اً یک نوا تی بووده و افو ایس یوا   

 است.
های مورد مطالعوه داشوته، توانسوته کوه     طور کلی صادرات صنعتی با روند اف ایشی که در سالبه
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سهم  ود را از کل صادرات غیر نفتی، اف ایس دهد. با این روند اف ایس صادرات صنعتی، مشواهده  
اند سوهم  وود را   نتوانستهشده است که صادرات صنایع چوب و هچنین صادرات صنایع کاغذ حتی 

برسانند. بیشترین می ان این عدد برای صنایع کاغذ، مقوا و چواو   4از کل صادرات صنعتی، به عدد 
درصد رسیده است و بیشترین مقدار آن برای صونایع چووب و    9/1بوده که به مقدار  4919در سال 

ها سهم است و بقیه سال درصد رسیده 9/1بوده که آن هم به عدد  4911محصوزت چوبی در سال 

صادرات این دو صنعت از کل صادرات صنعت پایین تر از این مقدار بوده است. صوادرات ایون دو   
( ترسیم شده است. محور افقی زمان و محوور عموودی   4صنعت در دوره مورد بررسی، در نمودار )

 باشد.صادرات به میلیون ریال می
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 صنایع چوب                                                                      صنایع کاغذ                                                                 

 (: روند صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ 5نمودار )

 مث ذ: محاس ات محقق

 

 . روند نرخ تعرفه وارداتی4-5

شوود. اک ور   کننود، و وع موی   از مرز ع ور میتعرفه در حقیقت مالیاتی است که بر کازهایی که 
-های صادراتی کمتر رایج هستند. در بسویاری از کشوورها، سیاسوت   ها وارداتی هستند و تعرفهتعرفه

-های وارداتوی، از بر وی از فعالیوت   های گمرکی و محدودیتتعرفهگذاران اقتصادی با استفاده از 

ور بررسی ا ر نر  تعرفه بر صادرات از مودل  منظکنند. در این  صوص بههای اقتصادی حمایت می
گوووذاری کووورده و سوووپس اسجسوووتد   ( پایوووهDornbush,1974آ وووار انتقوووالی کوووه دورن ووووش ) 

(Sjausted,1981( و گرینوی و میلنر )Greenaway & Milner,1993  آن را بسط دادند، اسوتفاده )
تعرفوه مووزون وارداتوی    وارداتوی، از نور      واهیم کرد. در این پژوهس بورای محاسو ه نور  تعرفوه    

های آماری درآمدهای تعرفه ای مربوش به این صونایع  استفاده شده است که بر اساس آن، ابتدا داده
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از سازمان گمرک جمهوری اسهمی ایران ا ذ شده و سپس از حاصل تقسیم این مقوادیر بور میو ان    
نمودار زیر قابول مشواهده   واردات سازنه، نر  تعرفه موزون برای هر سال محاس ه شده است که در 

 باشد.می
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 صنایع کاغذ صنایع چوب

 (: روند نرخ تعرفه موزون وارداتی برای صنایع چوب و صنایع کاغذ 2نمودار)
 قمأخذ: محاسبات محق

 5. نرخ ارز واقعی4-2

تواند به عنوان یوک سیاسوت   ترین متغیرهای مو ر بر صادرات، مینر  ارز به عنوان یکی از مهم
 و حمایتی برای صادرات در نظر گرفته شود.   تشویقی

نر  ارز واقعی در مفهوم تئوری به صورت نس ت قیمت کازهای قابل م ادله به قیمت کازهوای  
کوه اطهعوات کوافی و قابول     شود. اما در مطالعوات تجربوی بوه دلیول ایون     غیر قابل م ادله تعریو می
 شود.های دی ری استفاده میها وجود ندارد، از معیاراطمینانی برای این قیمت

نسو ت   (، بوه صوورت  Edwards,1988ادواردز )در این تحقیق نر  ارز واقعی با توجه به مطالعه 
شوود کوه نور     شا ص قیمت عمده فروشی تقسیم بر شا ص مصرف کننده در ایوران تعریوو موی   

ل بررسوی موی   ارز هم در این نس ت  رب شده و در نهایت نر  ارز واقعی به صورت زیر قاب اسمی
 باشد:

       RER=E. 
شا ص قیمت عمده فروشی برای کازهای وارداتوی   WPI9،9نر  اسمی ارز Eکه در این رابطه 

________________________________________________________________ 

- Real Exchange Rate 

2- Nominal Exchange Rate 

- Wholesale Price Index  

http://www.google.com/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Wholesale_price_index&sa=U&ei=u7V2UayAC6LF0QGf5YDYBQ&ved=0CDEQFjAF&usg=AFQjCNG9zvbH4DAoKoIyE2NIjCt6v77WTA
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هوم شوا ص قیموت مصورف کننوده در       CPI1های  ارجی باشد، و تواند معرف قیمتاست که می
 .های دا لی نی  می تواند به حساب آیدایران است که معرف قیمت

 
 معرفی مدل -1

باشد. متغیرهای عمده تا یرگوذار در  می 4911تا  4911دوره مورد نظر این تحقیق شامل سالهای 
های نس ی صادرات، نور  تعرفوه و ارزش افو وده    تابع عر ه صادرات، شامل نر  ارز واقعی، قیمت

، قیمتهوای نسو ی و   باشد، در تابع تقا ای صادرات نی  متغیرهای نر  ارز واقعیصنعت مورد نظر می

های موورد بررسوی   کشورهایی که به طور عمده در صنعت مورد نظر با ایران در سال GDP4متوسط
هوای تئووریکی بووده و در اک ور مطالعوات از آن      اند، قرار دارند. این متغیرها دارای پایوه م ادله داشته

(، مطالعوه بانود   1978)تووان بوه مطالعوه گلدسوتاین و محسون  وان      استفاده شده که از آن جملوه موی  
 ( اشاره کرد.2010( و مطالعه حسنوف )2006(، مطالعه فیدن )1987)

در این تحقیق قیمت نس ی صادرات از تقسیم صادرات بوه ارزش ریوالی بور صوادرات بوه ارزش      

ی کازهوا ی فروشو  عموده  شوا ص وزنی به دست آمده و سپس برای توابع عر ه، این مقوادیر را بوا   
واقعوی شوده    کول ی فروش عمده شا صه و برای توابع تقا ا نی  این مقادیر با ی واقعی کردصادرات

 اند.

 GDPمتغیر ارزش اف وده در تابع عر ه صادرات به عنوان شا صی از ظرفیت تولیدی دا ول و  
)تولید نا الص دا لی( کشورهای طرف تجاری به عنوان شا صی از درآمد ایون کشوورها کوه بور     

تا یرگذار است، معرفی شده اند. متغیر نر  تعرفه موزون وارداتی را به  تقا ای صادرات این صنایع
هوای عر وه صوادرات ایون     تجاری در ایران اسوت، در مودل   عنوان متغیری که نشان دهنده سیاست

 ایم.صنایع وارد کرده

باشود. بوا توجوه بوه ایون      ها نیو  سوازنه موی   های آنصورت ل اریتمی و دادهتمامی این متغیرها به

 باشد:تو یحات توابع عر ه و تقا ای صادرات به صورت زیر قابل بیان می

________________________________________________________________ 

- Consumer Price Index 

- Gross Domestic Product  

http://www.google.com/url?q=http://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp&sa=U&ei=HbZ2Ubz6I6yP0QGd5oAw&ved=0CCcQFjAD&usg=AFQjCNEbL-jagv4PtbYYNz1JYI7yiLQLzQ
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 GDPw, LPdw, LRER= f (LXdwL(           تاب  تقاضای صادرات صنای  چوب
  Psw, LVaLw, LTw, LRER= f (LXswL(   تاب  ع ضه صادرات صنای  چوب 

 DPpG, LPdp, LRER= f (LXdpL(       تاب  تقاضای صادرات صنای  کایذ
 Psp, LVaLp, LTp, LRER= f (LXspL(             تاب  ع ضه صادرات صنای  کایذ

 ان :ها متغی ها به صورت زی  تع یف ش هکه در آن

Xsw L وXdwL به ت تیب لگاریتم ع ضه و لگاریتم تقاضای صادرات صنای  چوب  = 

XspL  وXdpLنای  کایذ= به ت تیب لگاریتم ع ضه و لگاریتم تقاضای صادرات ص 

GDPwL لگاریتم تولی  ناخالص داخلی کشورهای ط ف تجاری ب ای صنای  چوب = 

GDPpL لگاریتم تولی  ناخالص داخلی کشورهای ط ف تجاری ب ای صنای  کایذ = 

VALwL لگاریتم ارزش افزوده صنای  چوب = 

VALpL لگاریتم ارزش افزوده صنای  کایذ = 

RERL لگاریتم ن خ ارز واقعی = 

wPsL   لگاریتم قیمت نسبی صادرات صنای  چوب ب ای تاب  ع ضه = 

PdwL لگاریتم قیمت نسبی صادرات صنای  چوب ب ای تاب  تقاضا = 

PspL   لگاریتم قیمت نسبی صادرات صنای  کایذ ب ای تاب  ع ضه = 

PdpL   لگاریتم قیمت نسبی صادرات صنای  کایذ ب ای تاب  تقاضا = 

TwLنای  چوب= لگاریتم ن خ تع فه ص 

TpL لگاریتم ن خ تع فه صنای  کایذ = 

 

 . روش تحقیق6

 . آزمون پایایی6-5

زا هم وی  ایون فورک کوه متغیرهوای درون     بر اساس VARمدل های هم جمعی بر اساس روش
جمعی از درجه یک هستند )یعنی دارای یک ریشه واحد بوده و با یک بار تفا ل گیوری  دارای هم

هوای ریشوه واحود انجوام     هوا بایود آزموون   ت، بنابراین ق ل از انجام این روششوند( استوار اسپایا می
شود. بر اساس این فرک، یک متغیر سری زمانی وقتی پایاسوت کوه میوان ین، واریوانس و  ورایب      

جا برای آزمون پایوایی متغیرهوا از آزموون    بست ی آن در طول زمان  ابت باقی بماند. در این ودهم
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 فته استفاده شده است.فولر تعمیم یا -دیکی
فولر تعمیم یافته برای کلیه متغیرها، آزموون گردیود و نتوایج آن در     –آزمون ریشه واحد دیکی 

 جداول زیر در  شده است.
 

 فولر تعمیم یافته برای سطح متغیرها –آزمون دیکی  :(5جدول )

 %51سطح  %1سطح  %5سطح  ADF روند ارز از مبدا متغیرها

xwL 141149/9 -911194/9 -111919/9 199119/1 ندارد دارد- 

xpL 141149/9 -911194/9 -111919/9 911414/1 ندارد دارد- 

GDPwL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -199491/1 ندارد دارد- 

VALwL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -991141/9 ندارد دارد- 

GDPpL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -111419/1 ندارد دارد- 

VALpL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -941919/4 ندارد دارد- 

RERL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -119991/1 ندارد دارد- 

PdwL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -141991/1 ندارد دارد- 

PdpL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -419999/9 ندارد دارد- 

PswL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -111991/9 ندارد دارد- 

PspL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -999119/9 ندارد دارد- 

TpL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -111191/9 ندارد دارد- 

TwL 141149/9 -911194/9 -111919/9 -199919/9 ندارد دارد- 

 منبع: محاسبات محقق.

 

کدام از متغیرها در سط  پایا نیستند، بنوابراین در راسوتای پایواکردن    دهد که هیچ نتایج نشان می
باشود و  شود که نتایج آن حاکی از پایا بودن متغیرها میمتغیرها از تفا ل مرت ه اول آنها استفاده می

 در جدول زیر نشان داده شده است.
 

 های بهینه. تعیین تعداد وقفه6-2

 -های بهینوه اسوت کوه بور اسواس معیوار شووارت         عداد وقفهاولین گام برای تخمین مدل، تعیین ت

( برای تمامی توابع عر ه و تقا ای صادرات ایون صونایع، تعوداد یوک وقفوه انتخواب       SBCبی ین )
 شود.می

 
 جمعی. تعیین تعداد بردارهای هم6-5
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شود. بورای ایون منظوور از    جمعی بلندمدت آزمون میدر این قسمت امکان وجود بردارهای هم
شود. ق ل از انجام این روش بورای تعیوین تعوداد    جوسیلیوس استفاده می –جمعی یوهانسن روش هم

بست ی متغیرها پی برد که با انجوام  جمعی، باید با انجام آزمون ریشه واحد به درجه همبردارهای هم
دست آمد کوه تموام متغیرهوا در    جه بهآزمون ریشه واحد برای تمامی متغیرها در مراحل ق ل، این نتی

 شوند. گیری در تفا ل مرت ه اول پایا میسط  دارای یک ریشه واحد هستند و با یک ار تفا ل
 

 فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرها –(: آزمون دیکی 2جدول )

 %51سطح  %1سطح  %5سطح  ADF روند ارز از مبدا متغیرها

xwL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -199191/1 ندارد دارد- 

xpL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -119199/1 ندارد دارد- 

GDPwL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -991919/1 ندارد دارد- 

VALwL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -111191/1 ندارد دارد- 

GDPpL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -111191/1 ندارد دارد- 

VALpL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -191191/1 ندارد دارد- 

RERL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -119991/1 ندارد دارد- 

PdwL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -191119/9 ندارد دارد- 

PdpL 149411/9 -911144/9 -114114/9 -199499/1 ندارد دارد- 

PswL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -491199/9 ردندا دارد- 

PspL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -919911/9 ندارد دارد- 

TpL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -911191/1 ندارد دارد- 

TwL 149191/9 -919441/9 -119991/9 -114999/1 ندارد دارد- 

 منبع:  محاسبات محقق.

 

ع تقا ای صادرات صنایع چوب بر اساس آزمون حداک ر ویژه و آزمون ط ق جدول زیر برای تاب

 دست آمده است.جمعی بها ر تعداد یک بردار هم
 

جمعی بر اساس آزمون حداکثر ویژه و آزمون اثر برای تابع تقاضای صادرات (: تعیین تعداد بردارهای هم5جدول )

 صنایع چوب 

فرضیه 

 صفر

فرضیه 

 مقابل

آماره آزمون 

 اثر

قدار بحرانی م

1% 

آماره آزمون حداکثر مقدار 

 ویژه

مقدار بحرانی 

1% 

r=0 r=1 11191/91 19911/11 19199/99 11111/91 

r≤1 r=2 19149/94 49991/91 91949/94 99919/99 

r≤2 r=3 91991/49 91411/91 19111/41 19941/41 
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r≤3 r=4 919149/9 41111/9 919149/9 411111/9 

 محققمنبع:  محاسبات 

جمعوی  بر اساس آزمون حداک ر ویژه برای تابع عر ه صادرات صونایع چووب یوک بوردار هوم     

 معرفی شده است.
 

جمعی بر اساس آزمون حداکثر ویژه و آزمون اثر برای تابع عرضه صادرات (: تعیین تعداد بردارهای هم 4جدول )

 صنایع چوب 

فرضیه 

 صفر

فرضیه 

 مقابل

آماره آزمون 

 اثر

ی مقدار بحران

1% 

آماره آزمون حداکثر مقدار 

 ویژه

مقدار بحرانی 

1% 

r=0 r=1 67626/27 72722/76 67626/72 76572/76 

r≤1 r=2 77767/66 62766/56 75677/17 57767/77 

r≤2 r=3 26116/71 17725/75 52777/11 77767/77 

r≤3 r=4 16176/16 76176/76 765677/2 77716/15 

r≤4 r=5 756677/7 166566/7 756677/7 166566/7 

 منبع:  محاسبات محقق.

 

جمعوی  بر اساس آزمون ا ر برای توابع تقا وای صوادرات صونایع کاغوذ تعوداد یوک بوردار هوم         
 دست آمده است.به

جمعی بر اساس آزمون حداکثر ویژه و آزمون اثر برای تابع تقاضای صادرات (: تعیین تعداد بردارهای هم1جدول )

 صنایع کاغذ
فرضیه 

 رصف

فرضیه 

 مقابل

آماره آزمون 

 اثر

مقدار بحرانی 

1% 

آماره آزمون حداکثر مقدار 

 ویژه

مقدار بحرانی 

1% 

r=0 r=1 49919/19 19911/11 99191/91 11111/91 

r≤1 r=2 91991/91 49991/91 91491/49 99919/99 

r≤2 r=3 99191/49 91411/91 49199/41 19941/41 

r≤3 r=4 111911/9 411111/9 111911/9 411111/9 

 منبع:  محاسبات محقق

 

مطابق جدول زیر بر اساس آزمون ا ر برای تابع عر ه صادرات صنایع کاغذ تعداد یوک بوردار   

 دست آمده است.همجمعی به
 

جمع نرمال شدهبردار هم تعیین. 4-6

 جمع نرمال شده در جداول زیر  واهد آمد. اکنون نتایج بردارهای هم
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 توان به صورت زیر نوشت:ات صنایع چوب را میمدل تقا ای صادر

PdwL 949/9-GDPw  L 419/9 + RERL199/1   +991/91-   =XdwL 

 

جمعی بر اساس آزمون حداکثر ویژه و آزمون اثر برای تابع عرضه صادرات (: تعیین تعداد بردارهای هم6جدول )

 صنایع کاغذ
فرضیه 

 صفر

فرضیه 

 مقابل

آماره آزمون 

 اثر

انی مقدار بحر

1% 

آماره آزمون حداکثر مقدار 

 ویژه

مقدار بحرانی 

1% 

r=0 r=1 66676/77 72722/26 67776/76 76572/76 

r≤1 r=2 66777/72 62766/56 77117/16 57767/77 

r≤2 r=3 61772/71 17725/75 67727/11 77767/77 

r≤3 r=4 217676/7 76176/76 626776/5 77716/15 

r≤4 r=5 667672/6 166566/7 667672/6 1665666/7 

 منبع: محاسبات محقق
 

 آید:بر اساس مدل برآورد شده و با فرک  ابت بودن سایر عوامل، نتایج زیر به دست می
ل اریتم نر  ارز واقعی ا ر م  تی بر ل اریتم تقا ای صادرات صونایع چووب دارد کوه بوا انتظوارات      

ن  ریب به این علت است که با افو ایس نور    باشد. دلیل اصلی م  ت بودن ایتئوریکی سازگار می
تور شوده و   ارز واقعی یا کاهس ارزش پول ملی، کازهای ایرانی نس ت بوه کازهوای  وارجی ارزان   

کوه اگور نور  ارز واقعوی یوک      باشود. بوه طووری   باعث اف ایس تقا ا برای صادرات این صنعت می
درصود افو ایس    91/1چووب حودود    درصد اف ایس داشته باشد، آن اه تقا ا برای صادرات صنایع

 یابد.می
 

 جمع نرمال شده برای توابع عرضه و تقاضای صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ(: بردارهای هم7جدول )

 متغیر

بردار هم جمع 

تابع تقاضای 

صادرات صنایع 

 چوب

 متغیر

بردار هم جمع 

تابع عرضه 

صادرات صنایع 

 چوب

 متغیر

بردار هم جمع 

تابع تقاضای 

رات صنایع صاد

 کاغذ

 متغیر

بردار هم جمع 

تابع عرضه 

صادرات صنایع 

 کاغذ

XdwL 11111/4 XswL 66666/1 XdpL 11111/4 XspL 11111/4 

RERL 199194/1- RERL 265677/1- RERL 119919/1- RERL 991911/4- 

PdwL  949919/9 VALwL 527216/2- PdpL 999114/4 TpL 414494/1 

GDPwL 419191/9- TwL 722262/6 GDPpL 911119/4- PspL 991119/4 

C 99199/91 PswL 167576/7- C 11919/99 VALpL 919919/4- 
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  C 75676/56   C 941991/1 

 منبع:  محاسبات محقق

کشورهای طرف تجاری نی  ا ر م  توی بور ل واریتم تقا وای صوادرات       GDPچنین ل اریتم هم
ای از وجوود ا ور رشود    سازگار اسوت. ایون نتیجوه نشوانه    صنایع چوب دارد که با انتظارات تئوریکی 

 GDPدسوت آموده اگور    باشود. ط وق مودل بوه    اقتصاد جهانی بر تقا ای صوادرات ایون صونعت موی    
کشورهای طرف تجاری یک درصد اف ایس داشته باشد، آن اه تقا ا برای صادرات صنایع چووب  

 درصد اف ایس  واهد یافت. 4/9ایران 

واقعوی شوده، ا ور     کول ی فروشو  عمده شا صدرات صنایع چوب که با ل اریتم قیمت نس ی صا
منفی بر تقا ای صادرات صنایع چوب دارد. منفی بودن این  وریب بوه ایون علوت اسوت کوه اگور        

قیمت کازهای صادراتی اف ایس یابد به علت افو ایس قیموت کازهوای ایرانوی، از میو ان تقا وای       
شوود. براسواس مودل بورآرودی ایون کواهس بوه ایون          ارجیان برای صادرات این صنایع کاسته می

باشد که اگر قیمت نس ی صادرات صنایع چوب یک درصد اف ایس یابد، آن واه تقا وا   صورت می

 درصد کاهس  واهد یافت. 9/9برای صادرات صنایع چوب ایران در حدود 
 باشد:با توجه به جدول باز مدل عر ه صادرات برای صنایع چوب به صورت زیر می

LXsw = - 56/354 + 1/765 LRER + 7/572 LVALw  + 3/169 LPsw - 4/877 LTw    

 آید:بر اساس مدل برآورد شده و با فرک  ابت بودن سایر عوامل نتایج زیر به دست می
ل اریتم نر  ارز واقعی ا ر م  تی بر عر ه صادرات صنایع چوب دارد که با انتظارات تئووریکی  

(. اما این ا ر در مقابل تا یر دی ر متغیرها بر عر ه صادرات صنایع Edwards, 1988مطابق است )
که یک درصد اف ایس در نر  ارز واقعی، عر ه صوادرات صونایع    باشد، به طوریچوب کمتر می

 دهد.درصد اف ایس می 1/4چوب را در حدود 

یودی ایون   ل اریتم ارزش اف وده صنایع چوب به عنووان شا صوی بورای نشوان دادن ظرفیوت تول     
صنعت در دا ل کشور نی  ا ر م  تی بر عر ه صادرات صنایع چووب دارد. ایون  وریب بوه عنووان      

باشد. ط وق ایون   کشس درآمدی صادرات صنایع چوب نس ت به ارزش اف وده این صنعت م  ت می
مدل اگر ارزش اف وده صنایع چوب یک درصد اف ایس یابد، آن واه عر وه صوادرات ایون صونایع      

یابد. باز بودن این عودد میو ان تا یرپوذیری عر وه صوادرات صونایع       درصد اف ایس می 1/9حدود 
 Ashrafzadeدهد که در مطالعات اشورف زاده و عسو ری )  چوب را نس ت به این متغیر نشان می
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& Asgari, 2007گونه است.( نی  همین 
ی هوا کازی فروشو  عموده  شوا ص ل اریتم قیمت نس ی عر وه صوادرات صونایع چووب کوه بوا       

ی واقعی شده است، ا ر م  تی بر ل اریتم عر ه صادرات صنایع چوب دارد. بوه طووری کوه    صادرات
درصد افو ایس   9/9های نس ی عر ه صادرات یک درصد اف ایس یابد، عر ه صادرات اگر قیمت

ای بورای صوادرکنندگان صونایع    توانود ان یو ه   واهد یافت. این متغیر در تابع عر وه صوادرات موی   

 ایران باشد که با باز رفتن آن، می ان صادرات  ود را اف ایس دهند. چوب در
دهد و وع تعرفوه   ل اریتم نر  تعرفه ا ر منفی بر عر ه صادرات صنایع چوب دارد که نشان می

بر واردات صنایع چوب به کاهس صادرات این صنعت منجر  واهد شد. به طوری که یک درصود  
 درصد در عر ه صادرات این صنعت  واهد شد. 9/1اف ایس در نر  تعرفه، باعث کاهس 

 بر اساس جدول باز مدل تقا ای صادرات صنایع کاغذ به صورت زیر  واهد بود:

LXdp = 99/119 + 1/119 LRER + 4/911 LGDPp -4/999 LPdp 

 آید:با توجه به مدل برآورد شده و با فرک  ابت بودن سایر عوامل، نتایج زیر به دست می

تم نر  ارز واقعی ا ر م  ت و ناچی ی بر ل اریتم تقا ای صادرات صنایع کاغوذ دارد،  که ل اری
درصود در تقا وای    11/1به طوری که یک درصد اف ایس در نر  ارز واقعی، تنها باعوث افو ایس   

صادرات صنایع کاغذ  واهد شد. هر چند این مقدار تا یر بسویار کموی بور تقا وای صوادرات ایون       
گونوه تو وی  داد کوه بوا افو ایس نور  ارز واقعوی یوا         توان اینرا می ت بودن آنصنعت دارد اما م 

تر شده و باعث اف ایس کاهس ارزش پول دا لی، کازهای ایرانی نس ت به کازهای  ارجی ارزان

 تقا ا برای صادرات این صنعت  واهد شد.
کاغوذ، مقووا و    کشورهای طرف تجاری ا ر م  توی بور ل واریتم تقا وای صونایع      GDPل اریتم 

 9/4کشورهای طرف تجاری باعث افو ایس   GDPکه یک درصد اف ایس در چاو دارد، به طوری
درصدی تقا ا برای صادرات صنایع کاغذ ایران  واهد شد. در این قسمت نی  توا یر رشود اقتصواد    

 شود.جهانی بر تقا ای صادرات این صنعت مشاهده می

واقعوی   کول ی فروشو  عموده  شوا ص نایع کاغذ که بوا  چنین ل اریتم قیمت نس ی صادرات صهم
که یوک درصود افو ایس در قیموت     شده، ا ر منفی بر تقا ای صادرات صنایع کاغذ دارد. به طوری

شوود.  درصد در تقا ای صادرات صنایع کاغوذ موی   9/4نس ی صادرات صنایع کاغذ باعث کاهس 
های نس ی صوادرات بورای   که قیمتانیتوان این گونه تو ی  داد که زممنفی بودن این مقدار را می
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تر شده کوه هموین امور باعوث کواهس تقا وای       این صنعت اف ایس یابد، یعنی کازهای ایرانی گران
  ارجیان برای صادرات این صنعت  واهد شد.

 بر اساس جدول باز مدل عر ه صادرات صنایع کاغذ به صورت زیر  واهد بود:
LXsp = -1/941 + 4/991 LRER +  4/919 LVALp - 4/991 LPsp -1/414 LTp   

با توجه به مدل برآورد شده و با فرک این که سایر عوامول  ابوت هسوتند، نتوایج زیور بوه دسوت        

 آید:می
ل اریتم نر  ارز واقعی ا ر م  تی بر ل اریتم عر ه صادرات صنایع کاغذ دارد کوه بوا انتظوارات    

 9/4س در نور  ارز واقعوی باعوث افو ایس     که یوک درصود افو ای   تئوریکی مطابقت دارد، به طوری
 گردد.درصدی در عر ه صادرات صنایع کاغذ می

ل اریتم نر  تعرفه  ا ری منفی بر ل اریتم عر ه صادرات صنایع کاغذ دارد، به طوری که یک 

 شود.درصدی در عر ه صادرات صنایع کاغذ می 4/1درصد اف ایس در نر  تعرفه باعث کاهس 
کوه  ه ا ری م  ت بر ل اریتم عر ه صادرات صنایع کاغوذ دارد، بوه طووری   ل اریتم ارزش اف ود

-درصدی عر ه صادرات صنایع کاغذ می 1/4یک درصد اف ایس در ارزش اف وده باعث اف ایس 

 شود.

ل اریتم قیمت نس ی صادرات ا ری منفی بور ل واریتم عر وه صوادرات صونایع کاغوذ دارد، بوه        
درصود کواهس در عر وه صوادرات      9/4موت نسو ی حودود    که با اف ایس یک در صد در قیطوری

 صنایع کاغذ  واهیم داشت.

 
 . تجزیه واریانس و تابع عکس العمل تحریک 6-1

شود؛ بررسوی ا ورات   های  ودتو ی  برداری مطرح میای که در ارت اش با مدلترین مسئلهمهم
ر کودام از دو صونعت، ا ور    باشد. بر اساس توابع عر ه و تقا ای صادرات هها بر متغیرها میشوک

های وارده از طرف متغیرهای تو یحی را بر روی عر ه و تقا ای صوادرات صونایع موورد    شوک
دهویم کوه   های عر ه و تقا ا، نشوان موی  کنیم و با استفاده از تج یه واریانس در مدلنظر تحلیل می

و چنود درصود از آن   بینی به وسیله تغییرات  ود متغیور صوادرات   چند درصد واریانس  طای پیس
 شود.توسط تغییرات متغیرهای دی ر تو ی  داده می
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 های وارده از طرف متغیرهای توضیحی العمل تقاضای صادرات چوب نسبت به شوک(: توابع عکس5نمودار )

 محقق منبع: محاسبات

 

-نوه العمل ل اریتم تقا ای صادرات صنایع چوب نسو ت بوه تکا  ( نمایان ر تابع عکس9نمودار )

طور کوه  باشد. همانهایی به می ان یک انحراف معیار  طای تخمین در فاصله دو انحراف معیار می
رود؛ ها در طی یک دوره ده توایی بوه طوور کامول ازبوین نموی      دهد آ ار همه شوکنمودار نشان می

 شود:نتایج آن در زیر بیان می
( وارد شوود،  RERL  ارز واقعوی ) اگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار از طریق ل اریتم نر -4

که این ا ر تا دوره سووم بوه   ا ر م  تی بر ل اریتم تقا ای صادرات صنایع چوب دارد به طوری
 باشد.صورت اف ایشی و از دوره سوم به بعد کاهشی می

اگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار از طریق ل اریتم قیمت نس ی صادرات صونایع چووب    -9

( وارد شود، دارای ا رمنفی بر ل واریتم تقا وای صوادرات صونایع     PdwLو محصوزت چوبی )
که این ا ر منفی تا دوره چهارم اف ایس و از دوره چهوارم  چوب تا انتهای دوره است به طوری

 باشد.تری میبه بعدکاهشی با شیب مهیم
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 ه از طرف متغیرهای توضیحی های واردالعمل عرضه صادرات صنایع چوب نسبت به شوکتوابع عکس :(4نمودار )
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  محققمنبع: محاسبات 

 

هایی العمل ل اریتم عر ه صادرات صنایع چوب نس ت به تکانه( نمایان ر تابع عکس1نمودار )

طوور کوه   باشود. هموان  به می ان یک انحراف معیار  طای تخمین در فاصوله دو انحوراف معیوار موی    
رودو فقوط  توایی بوه طوور کامول از بوین نموی      هوا در یوک دوره ده  شود آ ار همه شووک مشاهده می

های ل اریتم ارزش افو وده ایون   العمل ل اریتم عر ه صادرات صنایع چوب نس ت به شوکعکس

 بینیم:رود که نتایج آن را در زیر میصنعت در این دوره تقری اً از بین می
( وارد شود، RERLاگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار از طریق ل اریتم نر  ارز واقعی ) -4

کوه  تا انتهای دوره دارای ا ر م  تی بر ل اریتم عر ه صادرات صنایع چووب دارد بوه طووری   
این ا ر م  ت تا دوره ششم به صورت اف ایشوی و از آن دوره بوه بعود ا ور  وابتی بور ل واریتم        

 عر ه صادرات صنایع چوب دارد.

( PswLقیمت نس ی صنعت چووب ) اگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار از طریق ل اریتم  -9
کوه ایون ا ور توا     طووری وارد شود، ا ر منفی بر ل اریتم عر ه صادرات صنایع چوب دارد. به

 باشد.دوره هشتم اف ایشی و از آن به بعد  ابت می
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 های وارده از طرف متغیرهای توضیحی العمل تقاضای صادرات صنایع کاغذ نسبت به شوک(: توابع عکس1نمودار )
 محققع: محاسبات منب

 

العمول ل واریتم تقا وای صوادرات صونایع کاغوذ نسو ت بوه         دهنده تابع عکوس ( نشان1نمودار )
باشود کوه آ وار    هایی به می ان یک انحراف معیار  طای تخمین در فاصله دو انحراف معیار میتکانه

 شود:یر بیان میرود که نتایج آن در زتایی به طور کامل از بین نمیها در یک دوره دههمه شوک
وارد شوود، توا دوره    (RERLاگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار از طریق نر  ارز واقعوی)  -4

گونوه ای کوه توا    باشود، بوه  ششم دارای ا ر م  تی بر ل اریتم تقا ای صادرات صنایع کاغذ می
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وره دوره دوم دارای ا ر اف ایشی و از دوره دوم تا دوره ششم به صورت کاهشوی اسوت و از د  
 باشد. ششم به بعد نی  دارای ا ر منفی می

( PdpLنس ی صوادارات صونایع کاغوذ )    اگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار از طریق قیمت -9
که این ا ور منفوی توا دوره پونجم بوه      وارد شود، دارای ا ر منفی تا انتهای دوره است، به طوری

 هشی است.صورت اف ایشی و از دوره پنجم به بعد دارای ا ر کا

کشوورهای طورف تجواری     GDPاندازه یک انحوراف معیوار از طریوق ل واریتم    اگر شوکی به -9
(GDPpLوارد شود تا دوره دوم ا ر معنی )       داری بور ل واریتم تقا وای صوادرات صونایع کاغوذ

باشود کوه ایون ا ور م  وت اف ایشوی و بوه صوورت         ندارد، اما از دوره دوم دارای ا ر م  توی موی  
 های دوره ادامه دارد.یکنوا تی تا انت

هایی به میو ان  ( نمایان ر تابع عکس العمل ل اریتم عر ه صنایع کاغذ نس ت به تکانه1نمودار )

باشد. همانطور که نشان داده شوده  یک انحراف معیار  طای تخمین در فاصله دو انحراف معیار می
 آید:و نتایج زیر به دست میرود تایی به طور کامل از بین نمیها در یک دوره دهاست آ ار شوک
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 های وارده از طرف متغیرهای توضیحی العمل عرضه صادرات صنایع کاغذ نسبت به شوک(: توابع عکس6نمودار )

 محققمنبع: محاسبات 

 

( وارد RERLاگر شوکی به اندازه یوک انحوراف معیوار از طریوق ل واریتم نور  ارز واقعوی )        -4
که این ا ور م  وت توا    درات صنایع کاغذ دارد، به طوریشود، ا ر م  تی بر ل اریتم عر ه صا

دوره دوم به صورت اف ایشی، از دوره دوم تا دوره هفتم به صورت کاهشی و از دوره هفوتم  

 به بعد دارای ا ر  ابتی است.

اگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار از طریق ل اریتم قیمت نس ی صادرات صنایع کاغذ  -9

(PspLوارد شود، ا ر )   منفی بر ل اریتم عر ه صادرات کاغذ دارد که این ا ر منفی توا دوره
 هشتم به صورت اف ایشی و از دوره هشتم به بعد دارای ا ر  ابتی است.
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دهود  در دوره اول، ل اریتم تقا ای صادرات صنایع چوب تمام تغییرات  ودش را تو ی  موی 
 شود .شود، به تدریج کم میولی سهمی از تغییرات که توسط  ود شا ص تو ی  داده می

 
 (: تجزیه واریانس لگاریتم تقاضای صادرات صنایع چوب 1جدول )

 S.E. LXdw LRER LPdw LGDPw دوره
 1  0.750370  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  1.028839  89.16783  4.085502  6.258729  0.487937 

 3  1.260484  78.28934  6.972620  13.37015  1.367885 

 4  1.455808  71.04856  8.285308  18.20650  2.459635 

 5  1.619214  66.70545  8.744803  20.86442  3.685323 

 6  1.757585  64.17929  8.799558  22.02628  4.994863 

 7  1.877639  62.72491  8.665673  22.26543  6.343984 

 8  1.984657  61.89110  8.445148  21.96991  7.693838 

 9  2.082391  61.41456  8.187947  21.38394  9.013555 

 10  2.173383  61.14357  7.919689  20.65556  10.28118 
 محققمنبع: محاسبات 

 (: تجزیه واریانس لگاریتم عرضه صادرات صنایع چوب 9جدول )

 S.E. LXsw LRER LVaLw LTw LPsw دوره
 1  0.738719  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  1.029658  87.45895  3.372931  0.519891  0.790003  7.858226 

 3  1.323094  72.03497  5.546983  1.731955  3.792123  16.89397 

 4  1.614843  61.02073  5.842365  2.870414  7.578215  22.68827 

 5  1.887035  54.22151  5.343593  3.679569  10.96486  25.79046 

 6  2.131684  50.13970  4.693724  4.202028  13.61793  27.34662 

 7  2.348029  47.66224  4.115458  4.530348  15.58679  28.10516 

 8  2.538681  46.11573  3.652407  4.738183  17.02249  28.47120 

 9  2.707328  45.11092  3.292193  4.873714  18.07260  28.65057 

 10  2.857619  44.42501  3.011881  4.966170  18.85283  28.74411 
 محققمنبع: محاسبات 

 

 (: تجزیه واریانس لگاریتم تقاضای صادرات صنایع کاغذ51جدول )

 S.E. LXdp LRER LPdp LGDPp دوره
 1  0.688880  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.936033  91.68501  2.957149  5.285021  0.072816 

 3  1.135635  83.53732  3.906227  12.29151  0.264940 

 4  1.304285  78.00102  3.582325  17.80956  0.607096 

 5  1.447144  74.67271  2.995047  21.22095  1.111294 

 6  1.569286  72.82202  2.551879  22.86094  1.765161 

 7  1.675759  71.87185  2.338564  23.25303  2.536554 

 8  1.770863  71.43389  2.322097  22.86129  3.382725 

 9  1.857828  71.26772  2.440093  22.03225  4.259935 
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 10  1.938872  71.23513  2.634663  20.99956  5.130640 
 محققمنبع: محاسبات 

 (: تجزیه واریانس لگاریتم عرضه صادرات صنایع کاغذ55جدول )

 S.E. LXsp LVaLp LTp LRER LPsp دوره
 1  0.700897  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.994091  83.70064  3.385439  1.715154  7.399106  3.799665 

 3  1.225414  77.54758  3.152061  2.818209  8.834243  7.647911 

 4  1.424552  74.16103  2.706209  3.369215  8.657101  11.10644 

 5  1.603363  71.76516  2.329848  3.599892  8.167252  14.13785 

 6  1.767276  69.89349  2.029408  3.673633  7.689692  16.71377 

 7  1.919209  68.39101  1.791150  3.678952  7.290866  18.84802 

 8  2.061061  67.17700  1.601703  3.658111  6.970465  20.59272 

 9  2.194276  66.19148  1.449837  3.629668  6.713946  22.01507 

 10  2.320029  65.38559  1.326683  3.601107  6.506633  23.17999 
 محقق: محاسبات منبع

 . مدل تصحیح خطا 6-9

ای از متغیرها، م نای آماری استفاده از ال وهوای تصوحی   طوا    ان اشت ی بین مجموعهوجود هم

مودت متغیرهوا را بوه    ترین دلیل شهرت این ال و آن است که نوسانات کوتاهکند. عمدهرا فراهم می
 دهد.مقادیر تعادلی بلندمدت ارت اش می

 
 ضرایب برآورد شده الگوی تصحیح خطای برداری برای توابع تقاضای صادرات برای این صنایع(: 52جدول )

Regressor ضریب 
خطای 

 استاندارد
 ضریب T Regressorآماره 

خطای 

 استاندارد
 Tآماره 

 )XdwD (L 941411/1- 11991/1 119991/9- )XdpD (L 991999/1- 41499/4 94991/9- 

)RERD (L 499949/1- 11991/1 91111/4- )RERD (L 111199/1- 11194/1 11111/1- 

)PdwD (L 919111/1- 11191/1 99111/9- )PdpD (L 411199/1- 41199/1 94119/4- 

)GDPwD (L 119191/1- 11194/1 19411/1- )GDPpD (L 111111/1- 11144/1 11119/1- 

 محققمنیع: محاسبات 

 

-ه و صادرات این صنایع، به دلیل وجود یوک بوردار هوم   ال وهای مربوش به ل اریتم توابع عر 

شود که  رایب جمهت  طوا، از نظور   باشند. مهحظه میجمعی، شامل یک جمله تصحی   طا می
که در تابع تقا ای صادرات صنایع چوب، بر اساس جمله تصوحی   طوریدار هستند. بهآماری معنی

در ل اریتم تقا ای صوادرات صونایع چووب     درصد از عدم تعادل یک دوره 99/1 طا در هر سال 

دهود کوه هور عودم تعوادل      شود. به ع ارت دی ر، این  ریب نشان میهای بعدی تعدیل میدر دوره
توسوط تغییور در ل واریتم تقا وای صوادرات صونایع        99/1ایجاد شده در رابطه بلندمدت با سرعت 
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گیورد کوه ایون مقودار بورای توابوع       شود. بنابراین تعادل نس تاً به کندی صورت موی چوب تعدیل می
ل اریتمی عر ه صادرات صنایع چوب، تقا ای صادرات صنایع کاغذ و عر وه صوادرات صونایع    

 باشند. درصد می 94/1و  11/1، 41/1کاغذ به ترتیب 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -7

ا ور   در توابع عر ه و تقا ای صادرات صنایع چوب این نتیجه حاصل شد کوه نور  ارز واقعوی   
م  تی بر صادرات این صنایع دارد، یعنی اف ایس نر  ارز واقعی باعث اف ایس صادرات ایون صونایع   

  واهد شد. برای صنایع کاغذ نی  همین نتیجه حاصل گردیده است.

با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین معادزت عر ه و تقا ای صوادرات بورای دو صونعت    

هوا  دار نر  ارز واقعی بر صوادرات آن سیدکه حاکی از ا ر م  ت و معنیمورد نظر، فر یه به ا  ات ر
 بوده است.  

 

 (: ضرایب برآورد شده الگوی تصحیح خطای برداری برای توابع عرضه صادرات برای این صنایع55جدول )

Regressor ضریب 
خطای 

 استاندارد
 ضریب T Regressorآماره 

خطای 

 استاندارد
 Tآماره 

)XswD (L 491141/1 19919/1 91191/1 )XspD (L 919999/1- 11991/1 11141/1- 

)RERD (L 119114/1 19141/1 11191/9 )RERD (L 111199/1 11111/1 41499/1 

)PswD (L 191119/1 19191/1 99944/1 )PspD (L 911911/1- 44919/1 19999/9- 

)TD (L 111111/1 14119/1 11111/1 )TD (L 111491/1- 11411/1 49991/1- 

)VALwD (L 111199 14111/1 94999/9 )VALpD (L 194919/1- 19191/1 19991/4- 

 محققمنیع: محاسبات 

 

عهوه بر ا رگذاری نر  ارز واقعوی، نور  تعرفوه دارای ا ور منفوی بور عر وه صوادرات ایون دو          

شووند؛  موی  هایی که برای مهوار واردات اسوتفاده  دهد سیاستباشد که این نتیجه نشان میصنعت می
ای کوه ایون   ای واردات، س ب کاهس صادرات این صنایع  واهد شد. به گونوه های تعرفهمانند نر 

 باشد.ا ر منفی برای صادرات صنایع چوب به مراتب بیشتر از ا ر آن برای صنایع کاغذ می
باعوث   گونه تو ی  داد کوه بوا اعموال تعرفوه بور واردات     توان اینیکی از دزیل این نتیجه را می

ایجاد نوسانات زیادی در واردات  واهیم شد که این امر  ود منجر بوه نوسوانات تولیودات دا لوی     

 شود و در نتیجه بر صادرات نی  تا یر  ود را  واهد گذاشت.می
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ای ا ور منفوی   تواند تا انودازه از طرف دی ر اف ایس نر  ارز واقعی یا کاهس ارزش پول ملی می
. اما این تا یر م  ت نر  ارز واقعی بسیار کمتر از ا ر منفی نر  تعرفه اسوت،  نر  تعرفه را ج ران کند

توانود منجور بوه    ( که معتقد است و ع تعرفه موی Edwards,1988که این نتیجه با مطالعه ادواردز )
 کاهس صادرات شود، مطابقت دارد.

دهود کوه   میا ر م  ت درآمد کشورهای طرف تجاری بر تقا ای صادرات این دو صنعت نشان 

رشد اقتصاد جهانی تا یر م  ت و زیادی بر صادرات  واهد داشت، اما عهوه بور آن، کواهس رشود    
اقتصاد جهوانی و کشوورهای طورف تجواری نیو  آ وار منفوی  وود را بور صوادرات ایون دو صونعت             

های نسو ی صوادرات بورای توابوع تقا وای صوادرات دو       کشورمان  واهد داشت. آ ار منفی قیمت
شووان از قوودرت رقابووت بوواز در بازارهووای جهووانی بوور سوور قیمووت  واهوود بووود. بنووابراین،  صوونعت، ن

 های صادراتی  ود داشته باشند.صادرکنندگان دا لی باید توجه بیشتری به تعیین قیمت

های شود اف ایس بیس ازحد قیمتبا توجه به سط  بازی رقابت در بازارهای جهانی پیشنهاد می
در غیر این صورت ممکن است تقا ا برای صادرات کشور ما کواهس یابود    نس ی کنترل شود، زیرا

 و صادرات محقق نشود.
گذاران اقتصادی از اف ایس بیس از حد نر  ارز نی  جلووگیری  شود سیاستچنین پیشنهاد میهم

کنند، چون این امر ممکن است عهوه بر کاهس ارزش پوول ملوی، منجور بوه افو ایس بویس از حود        
توانود سو ب کواهس تقا وای     ای صادراتی صنعت چوب و کاغذ شود که این  ود میقیمت کازه

 صادرات شود.

هوای تشوویقی بورای صوادرات از     با در نظر گرفتن ا ر منفی تعرفه بر صوادرات صونایع، سیاسوت   
های کواهس ارزش پوول ملوی    های آزادسازی تجاری، سیاستجمله کاهس تعرفه در قالب سیاست

 شود.قول نر  ارز و غیره، در جهت اف ایس صادرات پیشنهاد میدر چارچوب اف ایس مع
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